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PENDAHULUAN 

Pendahuluan 

Dalam satu dekade terakhir, pengetahuan dan pemahaman karakteristik material atau bahan 

magnetik mempunyai peranan penting dalam pengembangan teknologi di beberapa bidang, yaitu 

telekomunikasi, industri rumah tangga, transportasi serta bidang yang lain. Ponsel Pintar, Antilock 

Bracking System (ABS) dan Transformator, merupakan beberapa contoh alat-alat teknik berbasis 

material magnet [1,2].  

Besi dan jenis logam lainnya merupakan material magnetik alam yang bernilai tinggi jika 

diketahui sifat-sifat kemagnetannya. Salah satu cara untuk mengetahui sifat-sifat kemagnetan dari 

material magnetik yaitu dengan cara memagnetisasi material tersebut yang kemudian diperlihatkan 

melalui kurva histerisis. Untuk mendapatkan data hingga terbentuk kurva histerisis, diperlukan alat 

ukur magnetisasi bahan, seperti Vibrating Sample Magnetometer (VSM) dan Scanning Tunneling 

Microscopy (STM). Namun alat ukur tersebut hanya dimiliki Institusi atau universitas tertentu yang 

berdana besar, karena alat ukur tersebut harganya mahal. Harga VSM berkisar US $55,000 [3], dan 

harga STM berkisar US $14,000 – US $50,000 [4]. Keterbatasan dana dalam menyediakan alat 

ukur menjadi hambatan tersendiri bagi para peneliti, sehingga membatasi studi-studi terkait 

pengembangan material magnetik. 

Dengan latar belakang tersebut, muncul gagasan menyusun metode eksperimen untuk 

memperoleh kurva histerisis sehingga sifat-sifat magnetik material dapat diketahui. Gagasan ini 

muncul terlebih dahulu pada makalah yang berjudul “Studi Awal Pengembangan Alat Ukur 

Histerisis Magnet menggunakan Efek Hall Tunggal secara Manual” oleh Bambang Hermanto dan 

Agus Sukamto dari Pusat penelitian Fisika-LIPI yang dipublikasikan di Seminar Nasional 2
nd

 

Lontar Physics Forum 2013. Makalah tersebut membahas metode pengukuran histerisis magnet 

menggunakan sensor Efek Hall dengan menggunakan 2 kumparan berinti dalam memagnetisasi 

material magnetik.  

Pada penelitian ini digunakan sensor medan magnet berbasis Efek Hall. Sensor tersebut 

berguna untuk mendeteksi induksi magnet pada material magnetik yang diletakkan di dalam 

kumparan penginduksi. Material magnetik dimagnetisasi dengan menggunakan kumparan tunggal. 

Dengan mem-variasi-kan kuat arus yang mengalir pada kumparan, sensor akan mendeteksi induksi 

medan magnet yang merupakan kontribusi dari medan magnet kumparan dan magnetisasi material 

magnetik sehingga dapat diolah untuk menjadi kurva histerisis. 

Dasar Teori 

A. Sifat Kemagnetikan Bahan 

Ketika materi ditempatkan dalam medan magnet, kekuatan magnetik dari bahan tersebut akan 

terpengaruh. Efek ini dikenal sebagai Hukum Faraday Induksi Magnetik. Namun, bahan dapat 

bereaksi sangat berbeda dengan kehadiran medan magnet luar. Reaksi ini tergantung pada sejumlah 

faktor, seperti struktur atom dan molekul material, dan medan magnet bersih terkait dengan atom. 

Momen magnetik berhubungan dengan atom memiliki tiga asal-usul, yaitu gerakan orbital elektron, 

perubahan dalam gerak orbit yang disebabkan oleh medan magnet luar, dan spin dari elektron. 

Berdasarkan sifat medan magnet atomis, bahan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu diamagnetik, 

paramagnetik dan ferromagnetik.[5] 

B. Histerisis Magnetik 

Histeresis mempunyai arti tertinggal,  yaitu fluks magnet tertinggal oleh kenaikan  atau 

penurunan gaya magnetisasi. Kurva histeresis pada gambar di bawah ini menunjukkan karakteristik 

bahan magnetik. Magnetisasi bahan dengan mengalirkan arus listrik  pada kumparan (memberikan 

kuat medan magnet eksternal) sehingga bahan terinduksi (akibat momen dipol yang tersejajarkan). 

Ketika magnetisasi telah mengalami saturasi (Ms), dan kuat medan magnet eksternal diturunkan 

hingga bernilai nol (0 T) yang terjadi adalah bahan  tetap memiliki medan magnet (walaupun 



kecil). Pada saat itulah fluks magnet tertinggal (histerisis) oleh penurunan magnetisasi. Nilai fluks 

magnet bahan pada kuat medan magnet eksternal bernilai 0 T disebut dengan istilah magnetisasi 

remanen (sisa). Kemudian kuat medan magnet eksternal diturunkan hingga bernilai negatif, hingga 

kuat medan magnet bahan bernilai 0, maka pada saat itulah disebut dengan medan koersif. Medan 

koersif adalah medan magnet induksi yang dibutuhkan untuk membuat medan magnet bahan 

bernilai 0 T. Magnetisasi dilanjutkan hingga material mengalami saturasi kembali tetapi dengan 

kuat medan magnet eksternal bernilai negatif. Setelah bahan mengalami saturasi untuk kedua kali, 

kuat medan magnet eksternal (H) dinaikan lagi sehingga kembali mengalami saturasi untuk ketiga 

kali. Dengan demikian terbentuk kurva tertutup yang dinamakan kurva histerisis magnetik. [6,7] 

P, S  = Magnetisasi Saturasi (Ms) 

Q, T = Magnetisasi Remanen (Mr) 

R, U = Medan Koersif (Hc) 

Gambar 1. Kurva Histerisis Magnetik

Dengan teori dasar ini digunakan sebagai pijakan dalam menyusun metode untuk memperoleh 

kurva histerisis yang bertujuan mengetahui sifat-sifat magnetik bahan. Cara tersebut tak lain 

dengan memetakan induksi magnet (𝐵  ) dengan kuat medan magnet eksternal (𝐻   ) yang berbeda-

beda atau dengan memetakan magnetisasi bahan (𝑀   ) dengan kuat medan magnet eksternal yang 

berbeda-beda. Cara tersebut sesuai dengan persamaan dalam 𝐵,𝑀 dan 𝐻 dibawah ini : 

𝐵  =  𝜇0(𝐻   + 𝑀   )

𝜇0 = Permeabilitas Magnetik Ruang Hampa, 4𝜋. 10−7 𝑁. 𝐴−2

Dengan melihat kurva histerisis didapatkan nilai Mr, Ms dan Hc yang digunakan untuk 

menentukan sifat-sifat magnetik bahan. [8] 
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